
PROGRAM VL ČAT 
ČERVEN 2014 

 

 
Rysové mají sch ůzky v pond ělí, Svišti v úterý – vždy od 17:00 do 19:00 

Výpravy jsou spole čné. 
 
 

OD DUBNA JSOU SCHŮZKY PRODLOUŽENY AŽ DO 19:00! 
  
 

 
2. / 3. 6. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-19:00 

   Za necelé dva týdny nás čeká závěrečná výprava, a tak se dnes naučíme stavět kopulové 
stany, abychom se to neučili až na místě. Zároveň si ukážeme, jak se staví přístřešek z plachty 
a lan! 

 
 

7. 6. (sobota) – Krajské kolo závodu vl čat (pouze pro postupovou hlídku Mod ří 
Zbraslaváci)  
   Podrobnější informace dostanete na předchozí schůzce. 

 
 
 9. / 10. 6. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-19:00  

 Čeká nás závěrečná výprava do Vlčí rokle a máme tak nejvyšší čas vymyslet si jídelníček a 
sepsat, co vše budeme na víkend potřebovat. 

 
11. 6. v 19:05 v klubovně proběhne Informa ční sch ůzka o tábo ře – PRO RODIČE  
 
13. – 15. 6. (pátek - ned ěle) – Závěrečná výprava do Vl čích skal  
 Podrobnější informace dostanete na předchozí schůzce.  

 
 

 16. / 17. 6. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-19:00  
   Dnes se seznámíme s jednou velmi oblíbenou outdoorovou disciplínou. Dbejte na to, 

abyste měli oblečení, u kterého nebude vadit, když si ho zašpiníte ☺ 
 

    23. / 24. 6. (pond ělí/úterý ) – Schůzka: 17:00-19:00  
   Poslední schůzku si tradičně užijeme jak se patří, zavzpomínáme na celou sezónu, 

vyhodnotíme celoroční hru a třeba se i dozvíme, kam se kdo chystá na prázdniny. 
 

 
 
Plán výprav do konce pololetí 

Datum Den Akce 

7.6. so Závod vlčat (krajské kolo pro postupující) 

13.-15.6 pá-ne Závěrečná vícedenní výprava 

12.-26.7. so-so Tábor světlušek a vlčat 2014, Kácovec 

      Toto jsou předběžné termíny akcí, může se stát, že se něco změní, posune či přibude. 
 
 

web:vlcata.uragan-zbraslav.cz 
 
 

          Těšíme se na Vás: 
Klíště Ondřej Šlocar 
 605 488 444 

kliste@kliste.net 
 
Petr Petr Polomík 
 725 570 677 

petr@skaut.cz 
 

Sysel Václav Kulich 
 

RozumTomášLauwereys 
 

Míša Michaela Jägerová 
 


